
 

REGULAMIN 

 XX MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W 

KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH 

PRUSZKÓW 14-16.08.2020 

 

ORGANIZATOR: 

 Związek Kultury Fizycznej "OLIMP" | 

ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa tel. 22 2514551, e-mail zkfolimp@wp.pl . 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 14-16.08.2020 Tor kolarski Arena Pruszków ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków 

 

CELE ZAWODÓW: 

1. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym na 

rok 2020 

2. Popularyzacja kolarstwa tandemowego jako doskonałej formy aktywnej rehabilitacji osób 

niewidomych  i słabowidzących. 

3. Podniesienie poziomu sportowego i rozwijanie współzawodnictwa.  

 

UCZESTNICY: 

1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby niepełnosprawne wzrokowo w stopniu znacznym   

i umiarkowanym (I, II grupa) – członkowie klubów stowarzyszonych w ZKF Olimp wraz z 

pełnosprawnymi przewodnikami. 

2. Zawodnik z dysfunkcją wzroku podczas Mistrzostw Polski we wszystkich konkurencjach może 

startować tylko z tym samym przewodnikiem. 

3. Przewodnikiem nie może być: 

 zawodnik  grupy zawodowej zarejestrowanej w UCI  

 aktualny reprezentant Polski 

4. Przewodnik musi mieć ukończone 18 lat. 

5. Załogi startują w sztywnych kaskach ochronnych i w jednakowych koszulkach. 

6. Zawodnicy z dysfunkcją wzroku muszą posiadać aktualne orzeczenie o stopniu  

niepełnosprawności. upoważniające do startu w zawodach.  

7. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać: 

 dokument tożsamości 

 licencję PZKol. lub aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych 

 ubezpieczenie od NW i OC 

8. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty uczestnictwa w mistrzostwach ponosi organizator oraz zgłaszające kluby. Zawodnicy         

 wraz z pilotami ponoszą koszt wpisowego w kwocie 80,00 zł za tandem. Płatność na konto ZKF 

 „OLIMP” lub u koordynatora. 

 

 



 
 

ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia zawodników wraz z pilotami należy przesłać e- mailem na adres: jumi-sport@wp.pl  

 w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2020 r,  

 Koordynator zawodów: Mirosław Jurek Tel:603 581 894 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 

1. Mistrzostwa Polski organizowane są w pięciu konkurencjach torowych – sprint (w kategorii kobiet i 

mężczyzn), 1km (w kategorii kobiet i mężczyzn), 3km (kobiety), 4km (mężczyźni) oraz sprint 

drużynowy mikstów. 

2. Sprint rozgrywany jest systemem dwustopniowym: 

a) wyścig kwalifikacyjny na 200 m ze startu lotnego na czas celem wyłonienia czterech półfinalistów 

b) rozgrywki główne - w formie wyścigów dwójkowych rozgrywanych do dwóch zwycięstw:  

 w ½ finału walczą  załogi według czasów z eliminacji –  2 z 3 i 1 z 4 

 zwycięzcy  z ½ finału spotykają się w finale 

 pokonani z ½ finału walczą o trzecie miejsce 

 pozostałe załogi klasyfikowane są według czasów uzyskanych w eliminacjach na 200 m 

3. Wyścig na 1 km rozgrywany jest na czas ze startu zatrzymanego, od razu jako finał, każdy tandem 

startuje pojedynczo. 

4. Sprint drużynowy mikstów rozgrywany jest na czas ze startu zatrzymanego, od razu jako finał, 

każda drużyna startuje pojedynczo. 

5. Wyścig na dochodzenie na dystansie 3 km i 4 km jest rozgrywany w dwóch turach: 

a) eliminacje kwalifikujące zawodników według uzyskanych czasów do finałowej czwórki, 

b) finały, w których  o pierwsze miejsce walczą załogi z 1 i 2 czasem z eliminacji, o trzecie miejsce 

załogi z 3 i 4 czasem, pozostałe załogi klasyfikowane są według czasów uzyskanych w eliminacjach. 

6. Załogi zajmujące w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 otrzymają: tytuły Mistrzów 

Polski, Wicemistrzów i Drugich Wicemistrzów oraz medale odpowiedniego koloru. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Komisja Sędziowska zostanie powołana przez organizatora w porozumieniu z właściwym miejscowo 

Okręgowym Związkiem Kolarskim. 

2. W sportowych sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów, w sprawach 

organizacyjnych-organizator. 

3. Podczas przeprowadzania zawodów obowiązują przepisy sportowe PZKol. 

4. Najbliższy szpital –  Aleja Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków. 

  

 

Mirosław Jurek 

Koordynator  

mailto:jumi-sport@wp.pl

